Årsmöte Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV) 20180317

§1.

Mötets öppnande.
Evis Engman hälsar alla välkomna och därmed är mötet öppnat.

§2.

Justering av röstlängd.
Åtta röstberättigade medlemmar finns på plats, se bilaga 1.

§3.

Val av ordförande för mötet.
Kjell Andersson, ordförande i Svenska Lapphundklubben godkänns av mötet.

§4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Inger Persson

§5.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
Mötet väljer Marie Bankhed och Pia Zetterström.

§6.

Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Mötets ordförande och sekreterare har yttranderätt.

§7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Man har skapat ett evenemang på Facebook, meddelat på hemsidan samt skickat
ut medlemsbrev via e-post. Mötet godkänner detta.

§8.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkänner dagordningen.

§9.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Ordförande leder mötet genom handlingarna.
Under kommittéer och arbetsgrupper utgår ”sammanställt en
avelsrekommendation, sammanställt en valphänvisning, sammanställt
mentalitet” då detta gjordes 2018. Med den ändringen godkänner mötet stycket.
Underskrifter av styrelsen saknas. Detta åtgärdas till viss del omedelbart och
färdigställs snarast. Mötet godkänner detta.
Kassören går igenom verksamheten. Intäkter från försäljning av material och
fika vid träffar finns redovisade. Ett räknefel noteras, resultatet ska vara
+13 526. Det ska finnas en öronmärkt pott vilken mötet saknar i redovisningen.
Man enas om att summan är ca 2 000 kronor. Dessa kommer att bli synliga i
redovisningen under 2018.
Fördelningen av centrala medel är en pågående process då antalet aktiva
rasklubbar ännu inte är fastställt.
Inmönstringsprojektet fortgår. Man fick avslag från Svenska Kennelklubben om
ekonomisk stöd. Man inväntar även svar angående fördelningen mellan Finskaoch Svenska rasklubben. Bidrag behövs då ekonomin är dålig.
Man diskuterar angående DNA, frågan om avelsbas samt eventuell
återremittering till högre instans gällande avslaget.
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Man önskar synpunkter från medlemmar inför kommande revidering av
rasstandard.
Ingen revisor är närvarande men berättelsen läses igenom.
§10.

Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust. Uppkommen vinst överförs till 2018.
Med det godkänner mötet balans- och resultaträkning.

§11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Man har enligt uppdrag gjort försök att köpa in domännamnet Lapskvallhund.se
men tyvärr inte lyckats då det är upptagen. Man använder i nuläget en alternativ
sida vilken ligger under Svenska Lapphundklubben. Mötet anser att man har
genomfört uppdraget efter bästa förmåga.
Man har arbetat med att ta fram en ny logotyp. Medlemmar har haft möjlighet
att komma med åsikter. Man har nu enats om ett alternativ som efter lite
finputsning kommer att finnas på artiklar I framtiden.
Mötet godkänner den nya logotypen.

§12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beviljas.

§13a.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet gör tillägget att man önskar regelbundna nyhetsbrev, hemsidan ska
utvecklas och att ett vallningsläger planeras.
Uppfödar- och medlemsmöten är ett måste.
Man får rådet att revidera mallen man använder till verksamhetsplan inför
kommande år då formuleringarna är mindre lyckade.
Med det godkänner mötet verksamhetsplanen.

§13b.

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
I nuläget kostar medlemskapet 180 kronor. Mötet vill understryka att alternativa
medlemssummor i dagsläget inte existerar. Styrelsens förslag är oförändrat även
2019 vilket mötet godkänner.

§13c.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Vi korrigerar 14 000 till 13 000 på grund av felräkning. Mötet konstaterar att
budgeten bör ses som preliminär och godkänner den för styrelsen att förvalta.

§14.

Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter samt val av ordinarie
ledamöter och suppleanter I styrelsen enligt § 8 I stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Man beslutar att fortsätta med oförändrat antal och mötet väljer enligt följande
Cecilia Henriksson
ledamot
omval
2 år
Josefin Noren
ledamot
omval
2 år
Ilari Karlsson
ledamot
omval
2 år
Evis Engman
ledamot
nyval
1 år
Lotta Brännström
ledamot
omval
1 år
Ulf Zetterström
ledamot
nyval
1 år
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Leila Nutti
Elizaveta Mattsson
(Stig Berndtsson
§15.

1:a suppleant
2:a suppleant
ordförande

omval
nyval
kvarstår

Val av två revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna.
enligt följande
Jeanette Colten-Ferm
revisor
omval
Kerstin Lidberg-Nygårds revisor
omval
Jan Eriksson
1:a suppleant
omval
Tomas Gilbert
2:a suppleant
omval

1 år
1 år
1 år)
Mötet väljer
1 år
1 år
1 år
1 år

§16.

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. Mötet väljer enligt följande
Beate Johannessen
sammankallande
nyval
1 år
Michaela Sjöholm
ledamot
nyval
2 år
(Anna Ziegler
ledamot
kvarstår
1 år)

§17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Justeras enligt val i §5.

§18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6
veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara
skriftligt. Till ärende ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande
och lämna förslag till beslut.
Inga inkomna ärenden.
Kjell Andersson informerar om att han kommer att driva frågan gällande ett
framtida rasansvar. I dagsläget är det inte aktuellt att återlämna ansvaret till
föreningen.

§19.

Ärenden som tas upp till behandling men ej till beslut
Arbetet med förslag till utmärkelser fortgår.

§20.

Mötets avslutande.
Årsmötets ordförande och sekreterare tackas och därmed är mötet avslutat

Härnösand 20180317

Kjell Andersson, ordförande

Marie Bankhed, justerare

Pia Zetterström, justerare
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